
 خازن و ديوان شعرش

از جدار يكي از گنبد ها مقدار ) ع(خورشيدي به هنگام بازسازي بخش هايي از حرم امام رضا  1348در سال 

زيادي كتاب در داخل كيسه هايي از هم پالسيده به دست آمد كه براي تاريخ و ادب ايران و به ويژه آستان 

ر و پراكنده و از هم گسيخته سپس از آن كه اين كتاب ها و اوراق . قدس رضوي غنيمتي شايان توجه بود 

هزار كتاب و قرآن و جزوه و سي پاره شناسايي شد با مقدار قابل توجهي اوراق ساماني پيدا كرد نزديك به دو

شناخت فر هنگ بارور اسالمي  ه هر برگ آن هم مي توانست سندي درپريشان و پراكنده و فاقد هويت كه البت

جا ديده مي پشت برخي از اين كتب و اوراق جابه قف و كتابتي كه برجديد ترين تاريخ هاي و. به شمار آيد

شد همه به پيش از سدة نهم هجري باز مي گشت و اين گمان را در ذهن تقويت مي كرد كه اين قرآن ها  و 

هجري براي در امان ماندن از آسيب دهر در  915كتب و اوراق همزمان با حملة اوزبك ها به خراسان در سال 

مكان محفوظ انبار شده است تا پس از فرو كش كردن تالطم اوضاع به جايگاه اصلي خود يعني مخازن اين 

كتابخانة حضرت منتقل شود، كه به داليلي اين كار صورت نمي گيرد و بسته ها در داخل اتاقك تا روزگار ما از 

سخن از اهميت اين گنجينة . سدمحفوظ مي ماند هر چند گزندهاي ديگري البته به آن مي ربسياري از گزندها 

نفيس و ذخائري كه كه از اين طريق بر مجموعة فرهنگي ايران افزوده شد، مي ماند به وقتي و مجالي ديگر، هر 

گلچين معاني، (چند كه همان سال ها نيز گوشه و كنار چيزهايي در اين خصوص درد مطبوعات نوشته شد 

همين قدر بگويم كه شادروان دكتر احمد علي رجايي، كه طنين . ادو موضوع تا حدي بر سر زبان ها افت) رجايي

سخن گرمش در فضاي جلسات نخستين گردهم آيي هاي انجمن استادان زبان و ادب فارسي هنوز به گوش 

مي رسد با شور و شوق فراوان هم در معرفي آن مجموعه كوشيد و هم برخي از نفايس آن را با همت و عالقه 

ر كرد، كه از آن ميان هم مي توانم به انتشار ترجمة آهنگين و كهني از قرآن مجيد اشاره كنم اي كه داشت منتش

تهران . ( كه با عنوان پلي ميان شعر هجايي و عروضي فارسي در بنياد فرهنگ ايران آن روز به چاپ رسيد

فيق يافتم ترجمة من هم كه در آن سال ها در كار تفكيك قرآن ها با رجايي هم كاري مي كردم تو) 1353

با عنوان گزاره اي از بخشي ) 1355( ديگري از قرآن مجيد متعلق به اين مجموعه را ايضا در بنياد فرهنگ ايران 

 .به چاپ برسانم كه از لحاظ داشتن مختصات گويشي ممتاز و بي نظير بود) تفسير شنقشي( از قرآن كريم 



ن مجموعه كه گوشه اي ديگر ا ز تاريخ و فرهنگ نامبردار در اين مجال سخن از نسخة ديگري است از غنائم اي

ديوان شعري است به زبان عربي كه يك شاعر با از بخت نيك اين نسخه عبارت از . ايراني را روشن مي كند

ذوق و ايران دوست اصفهاني به نام ابو محمد عبداهللا بن احمد الخازن االصبهاني در سدة چهارم هجري سروده 

نسخه به شرح زير، مردي به نام ابوالفتح بن علي بن محمد بن المرزبان در ) ترقيمه( بارات پاياني و به گواهي ع

 .هجري براي خودش تحرير كرده است 481رمضان سال 

) يك كلمه نا خوانا( كتبه ابوالفتح بن علي بن محمد بن المرزبان . اهللا و توفيقه] ا[تم شعر عبداهللا الخازن بحمد 

 .اهللا المبارك سنه احدي و ثمانين و اربعمائه و صلي اهللا علي نبيه محمد و آله اجمعينلنسه، في شهر 

قرائن ديگري هم . بر مي آيد كه نسخه گلچيني از اشعار خازن مي تواند باشد و نه تمام آن » لنفسه«از عبارت 

ثعالبي قصايد و اشعار ديگري ها مانند يتيمه الدهر د از جمله آن كه در برخي از كتاباين حدس را تأييد مي كن

پيش از آن كه به معرفي نسخه و مندرجات اشعار آن . به نام خازن ثبت شده كه در اين مجموعه ديده نمي شود

 .بپردازيم الزم است بدانيم اين ابو محمد عبداهللا بن احمد الخازن كيست

-3/379 صص ( اهل العصر بود از وي به نظر رسيد در كتاب يتيمه الدهر في محاسن مفصل ترين ذكري كه 

كه از محاسن شعر شاعران اصفهان ياد » باب الخامس في محاسن اشعار اهل العصر من اصبهان«يعني در ) 394

مي كند به ياد كرد شعر محمد بن عبداهللا بن احمد الخازن نيز مي پردازد و بدون اين كه به جزئيات شرح احوال 

اضل صفهان و ستارگان بي همتاي شعر و ادب اين شهر مي شمارد و مي وي اشاره اي بكند او را از اعيان اف

افزايد كه از دروغ زنان بر صاحب بن عباد است كه در آغاز جواني به خدمت وي در آمد و به واسطة سابقة 

خدمت سرپرستي كتابخانة وي را بر عهده گرفت و در سلك نديمان خاصة او در آمد و به اين وسيله توانست 

صاحب كار او را مي ستود و خطاهاي اندك و بسياري را كه از او سر مي زد به . و آداب او بهره ها گيرداز پرت

اما باالخره كار از حد گذشت و به تأديب و عزل وي منتهي شد . عنوان لغزش هاي جواني بر او مي بخشيد 

به گشت و و شام و حجاز خازن در دستگاه صاحب مغضوب واقع شد و به ناگزير چند سالي در بالد عراق 

گذار پرداخت، تا اين كه مجددا در جرجان به حضرت وي پيوست چنان كه خود او طي نامه اي كه به ابوبكر 

در اين نامه شيوا و بليغ او به خطاهاي خود و كرامت صاحب . خوارزمي نوشته جزئيات امر را بيان كرده است

جلد سوم يتيمه الدهر نقل  382-379اين نامه كه در صص . اهتراف كرده و خواسته كه از تقصير وي درگذرد 



آن را به جزالت و  شده نامه اي است منشيانه داراي بالغت و فصاحت رايج نزد منشيان آن روز كه ثعالبي

حالوت و حسن تصرف و لطائف صنعت ستوده و شعر او را نيز جاري مجراي سحر و بي نياز از توصيف و 

 )382ص (  .استتعريف دانسته 

 :از ميان اشعار وي ثعالبي اين ابيات را به عنوان گزيده ترين ها آورده است

 ال يحسن الشعر مالم يسترق له

 حر الكالم و تستخدم له الفكر

 انظر تجد صور االشعار واحده

 و انما لمعان تعشق الصور

 و القدمون من االبداع قد كثروا

 و هم قليلون ان عدوا ان حصروا

 ارتاضوا لما قرضواقوم لو انهم 

 او انهم شعروا بالنقص ما شعروا

ثعالبي ذكر مي كند كه ابوبكر خوارزمي اشعاري از آن ابو محمد بر من خواند و نسخه اي از دو قصيدة وي كه 

من به دنبال شعر وي . به من هديه داد و مرا بر مطالعه ساير اشعار وي بر انگيختدر كتاب الصادر خود آورده 

و عبداهللا محمد بن حامد الحامدي در زمرة هدايايي كه از سرزمين خود به من ارزاني داشت مجموعه بودم كه اب

 .به وجه دلپذيري گرد آورده بود، براي من پيشكش آورد) ابن عباد( شعر وي را ، كه صاحب 

ا از زيبايي و آن گاه پس از تمجيد از شعر وي ابيات نغز پر مغزي از قصيدة وي براي نمونه مي آورد و چند ج

كه مربوط مي » ب«از زمرة اين قصائد دو قصيده در اعتذار است در قافية . شادابي شعرش اظهار شگفتي مي كند

در مورد يكي از اين قصايد ثعالبي . شود به زماني كه صاحب بر وي خشم گرفته و او را از خود رانده بود

غه به نعمان و ابراهيم بن مهدي به مأمون و علي بن جهم كه به نظر او اعتذاريات ناب) 385/ 3(اعتراف مي كند 



شماري از قصايد خازن در ستايش و تمجيد از اقدامات صاحب بن عباد است كه . به متوكل بسيار زيباتر است

 .ياد مي كند» صاحبيه«ثعالبي از اين دسته از اشعار وي به 

شاعران تواناي اصفهان در روزگار خويش  خازن در ديگر كتب ادب عربي هم آمده و همه جا در زمرةنام 

در زمرة معاريف رجال اصفهان و در كنار ابي القاسم )  350ص  3جلد (صاحب قري الضيف : منظور شده است

، 226، 183و در صفحات بن ابي العالء و ابي سعيد رستمي و عبدان اصفهاني معروف به خوزي از وي نام برده 

اشاره به  183در ص . همين جلد به شعر وي استشهاد كرده است  339، و 277، 273، 259، 240، 234، 228

تباط با جملة شايد در ار(قصيده اي دارد كه خازن در آن نام ابن العميد و عبدالحميد كاتب را يك جا آورده 

 : و در وصف بالغت آن ها سروده است) بابن العميد و ختمت بعبد الحميد ةببدئت الكتا: معروف

 ك اوال عبدالحميد بهاو تار

 ابن العميد اخبرا في ابي جاد

مي  37ص  5در جلد : الصاحب متهم كرده است ةو جا هم خازن را به سرقت از سفينقري الضيف دصاحب 

همين جلد  54در ص و » ...انشدني ابو محمد الخازن ، قال من الفوائد اللتي سرقتها من سفينه الصاحب« : گويد

 »...الخازن و انه سرق من سفينه الصاحب بخطهاستماله من ابي محمد «: 

شگفت آن كه صاحب قري الضيف خود نص متني را ثعالبي در مورد خازن آورد بعينه و بدون ذكر نام در كتاب 

 .آورده است) به بعد 3/379(خويش 

و ) 534و  455و  323و  1/120از جمله ( در كتاب ثمار القلوب في المضاف و المنسوب ، نيز چندين مورد 

االيضاح في علوم البالغه  در چنان كه. مضاف و منسوب هاي گوناگون ، به شعر خازن استشهاد شده استبراي 

 .استشده از قصيده اي كه ابو محمد خازن در تهنيت صاحب بن عباد براي مولود دخترش گفته ياد ) 392/ 1(

در ضمن حكايتي در مورد صاحب ) 12ص ( لباب عوفي نام محمد خازن و توصيف سخن آوري او در لباب اال

به اين ترتيب كه در مجلس صاحب گروهي از افاضل در حسن و قبح شعر بحث مي . بن عباد نيز آمده است

ما اگر از هر هنر نصيبي و : ابو محمد خازن ، كه مقاليد خزائن هنر در قبضة بيان او بود، با خود گفت «. كردند



يم، از نحو و لغت و تفسير كويي حجره اي و از هر تويي بويي حاصل كرده ا هر راريم و داز هر علمي نصابي د

قرآن و مشكالت احاديث و دقائق امثال و غير آن ، اما اين جمله فضائل و سيلت حصول اغراض ما نمي آيد، 

ت كه كه به هر قربت ملوك و وزرا و مقارنت صدور و كبرا ما را به واسطة ابيات آبدار و اشعار دلفريبي اس

يا به خاطر موانات حسبي مسامحت مي نمايد ، راضي نبايد شد كه به يك بار رقم وقتي بديهه اتفاق مي افتد 

احسن االشياء الن الكذب لو امتزج بالشعر لغلب  الشعر» قبح بر چهرة اين شيوه كشند، زبان بر گشاد  و گفت

شعر از همه چيزها بهتر : نه و اعذبه و اكذبه ، گفتحسن الشعر علي قبح الكذب حتي قيل احسن الشعر امي

است از بهر آن كه دروغ با هر چيزي كه بياميزد زشتي دروغ رخسار آن معني را بي فروغ كند، اما اگر مس 

كذب را با زر نظم امتزاجي دهند و در كورة قريحت زيركان تابي يابد مس همرنگ زر شود و حسن شعر بر 

اكسيري كه مس دروغ را زر خالص لطيف گرداند او را چه قدح توان كرد؟ جملة قبح كذب راجح آيد، پس 

 ».حاضران انصاف دادند و به متانت اين دليل اعتراف نمودند

چيزي بر معلومات خواننده در مورد خازن نيفزوده و او ) 577و  573ص ( سعيد نفيسي در تعليقات اين كتاب 

 را به يتيمه الدهر ارجاع داده است

كه او منتسب به درگاه رسيد اما از آن جا ندر منابعي كه تا كنون ديده ام سال والدت و وفات خازن به نظر 

والدتش قاعدتا در و ظاهرا از او جوان تر بوده است مي توان گمان برد كه ) هـ ق 385 – 326( صاحب عباد 

ديوان وي قصيده اي با اين عنوان موجود جا كه در « از آ. دهه هاي بيست يا سي سدة چهارم اتفاق افتاده باشد

توان دانست كه بعد از مرگ صاحب و )  386( وله قصيده عملها في نيروز سنه ست و ثمانين و ثلثمايه « است 

 .شايد تا سال هاي آخر سدة چهارم هم زنده بوده است

اما به مصداق الناس علي  الي اين نسخه در خصوص مذهب خازن اشاره يا قرينه اي به نظر نرسيداز مطالعة اجم

دين ملوكهم بعيد به نظر مي رسد كه وي مذهبي جز مذهب مخدومان خود يعني صاحب بن عماد و امراي 

ديلمي داشته باشد كه اگر چنين مي بود در اختالفات او با كافي الكفات صاحب بن عباد خودش را نشان مي 

 .داد



گذشته  لقب شغلي بوده و بر كساني كه سمت سرپرستي امور  در مورد لقب خازن بايد بيفزايم كه اين كلمه در

بنا بر اين در كتاب ها بسيار كسان بايد به اين . خزانه و يا كتابخانه اي را بر عهده داشته اند اطالق مي شده است

از عبدالملك بن سعيد نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب چنان كه في المثل در كتاب . لقب معروف باشند

/  23( ابوالفرج اصفهاني  االغاني همان كتاب از يحيي بن عبيداهللا خازن ، در كتاب 1036/ 2زن و در جلد خا

كتاب البيان و التبيين جاحظ از الحافظ )  95/  1(ج  در از المعلي الخازن و 58/ 4از صالح الخازن ، و ج ) 231

 / 4( از ابوبكر الخازن و در كتاب قري الضيف و از ابوالفضل الخازن ، ) 349/  2( الخازن ، در خزانه االدب 

. از افتگين الخازن نيز ياد شده است 166از ابوبكر محمد بن عثمان النيسابوري الخازن و در همان جلد ص ) 96

 .همچنين مي دانيم كه ابو علي مسكويه رازي هم به الخازن شهرت داشته است

 نسخة ديوان خازن

جزو نفائس كتب كتابخانة مركزي آستان قدس  11969كه به شمارة عمومي ديوان خازن از حاضر اما نسخة 

به هنگام بازسازي  1348كه در سال است از زمرة هزاران نسخه و سي پاره اي  ،ثبت است، چنان كه گذشت

ام ابوالفتح همان طور كه در ترقيمة نسخه ديديم ، شخصي به ن. بخش هايي از حرم مطهر كشف و شناسايي شد

روان شاد دكتر احمد . براي خودش تحرير كرده است 481بن علي بن محمد بن المرزبان آن را در رمضان سال 

علي رجايي بخارايي كه در آن سال مدير كل امور فرهنگي آستان قدس بوده در يادداشتي كه اينك به مثابه 

 :ه استشناسنامة كتاب بر روي برگ اول آن خودنمايي مي كند ، نوشت

ديوان شعر عبداهللا بن احمد الخازن است كه ابوالفتوح بن علي بن محمد بن المرزبان براي خودش در رمضان « 

. الدوله است و كافي الكفات ابوالقاسم و فرزند فخرالدولهبيشتر مدايح دربارة فخر. شته استهجري نو 481سال 

 ».از لحاظ قدمتديوان به حروف تهجي مرتب است و بسيار نسخة خوبي است 

كه شايد » البي جعفر بن محمد الطوسي«: در كنارة همين برگ با خط ثلث پخته و نزديك به متن نوشته شده

پنداشت نام دارندة نسخه در يك دورة خاص بوده است، كه قطعا نمي تواند شيخ الطائفه ابو جعفر محمد بتوان 

 .بوده باشد) هجري در بغداد 460. م( بن حسن الطوسي 

 :بي فاصله قبل از ترقيمه چنين است» ها«بيت آخر نسخه از قصيده اي در قافية 



 هوافتي لم ترعه جانبه لما انتضي كالحسام موساه

 و ما استالتت له عريكته و ال بوقاه بل بلقاه

سطري تحرير يافته است با خط نسخ پخته كه حروف منقوط اغلب فاقد نقطه است با  13نسخه با صفحات 

 .هايي گه گاهي كه قرائت آن البته براي كساني كه در عربيت وقوفي داشته باشند چندان دشوار نيستاعراب 

از كساني كه نامشان به عنوان ممدوح در اين ديوان ديده مي شود غير از كافي الكفات صاحب بن عباد كه 

، كه اغلب از )  387تا  366: حكومت ( قصايد متعددي به او مربوط مي شود ، مي توان از فخر الدوله ديلمي 

او به عنوان شاهنشاه ياد شده ، امير االمرا رستم بن فخر الدوله ، امير ابو طالب بن فخرالدوله ، ابو منصور بن 

 .نام كه اغلب از رجال بويهي و معاصر وي بوده اند... الحيان، استاد ابوالعباس الصبي و 

چندين قصيده در تهنيت نوروز و مهرگان و وصف چگونگي  از زيبايي هاي اين مجوعة كهنسال و نفيس وجود

« اين نسخه قصيده اي با عنوان  13به عنوان مثال در برگ . برگزاري اين اعياد ايراني در دستگاه آل بويه است

 :به مطلع زير موجود است» نيروزيه

 علي اي حال كان فهو حبيب

 و في اي شعب حل فهو قريب

با اين عنوان و مطلع و له قصيده عملها في  386در جشن نوروز سال )  37تا  35برگ هاي ( و قصيدة ديگري 

 نيروز سنه سته و ثمانين و ثلثمائه 

 بين ثريا موقفي فتأملي ثمر اعذري او عنفي

ري اين جشن كه طي آن ها به مراسم برگزاري نوروز و سنت هاي ديرينه اي كه تا روزگار شاعر در مورد برگزا

و «همچنين است چند قصيده در جشن مهرگان و از آن جمله يكي با عنوان . باستاني باقي بوده اشاره رفته است

مطلع قصيدة . كتاب توجه را به خود جلب مي كند 27كه آغاز آن در برگ  »له مهر جانيه في االمير فخر الدوله

 :مذكور چنين است



 ا يلوي السيف و القدر) ناخوانا( غرار 

 و نور وجهك يطوي الشمس و القمر

برگزاري مراسم اعياد نوروز و مهرگان و نيز جشن سده در روزگار سالطين آل بويه بسيار مورد توجه بوده و 

از آن جمله نوشته اند )  54: 1376الخوارزمي ، ( شاه و اعيان به تن خويش در اين مراسم شركت مي كرده اند 

گذشته از سالطين آل بويه كه تمايالت شديد ايراني . مجالس مشاركت مي جسته انددر اين ..... كه فخر الدوله 

، 1349، هنر مردم، ش نودم؛ خوارزمي ، 35، ص 1349علي قلي محمودي بختياري، ( و ضد خالفت داشتند 

مي  ا گرامي داشتهنيز اين آيين هدر دربار سالطين غزنوي غير ايراني و دست نشانده دستگاه خالفت )  34ص 

 .اندداشته نوروز  و مهرگان  قصايد غرايي در تهنيتشد و شاعران فارسي زبان مانند عنصري و فرخي 

قصايدي در تهنيت مولود فرزندان ممدوح و از آ نجمله دختر امير االمرا ابو طالب بن فخر الدوله  ،عالوه بر اين

اين برخي قصايد در اين مجموعه ديده مي شود كه به وقايع تاريخي آن گذشته از . قابل ذكر است 16در برگ 

 .اشاره دراد كه در مطالعات تاريخي مي تواند مورد استفاده قرار گيرد) 15برگ ( عصر از جمله فتح جرجان 

هم به دليل قدمت و سالمت و هم به لحاظ احتوا بر سنت هاي ديرين مراسم نوروز و مهرگان در  ،اين نسخه

ار ديالمه كه پاسدار فرهنگ و سنن  تاريخي و مروج روح ايراني بودند مي تواند حائز اهميت و سزاوار درب

اگر زبان آن فارسي مي بود برگ زريني از تاريخ فرهنگ و ادبيات اصفهان و حتي ايران . تصحيح انتقادي باشد

خي و اقليمي نمي توانستند مروج زبان به حساب مي آمد در يغ كه ديلميان و بويهيان و زياريان به ضرورت تاري

المثل اري كه فيك. ي برايشان باز مي شدو فرهنگ فارسي باشند و گرنه حساب ديگري د رتاريخ و مدنيت ايران

هم زمان و يا حتي زودتر از آنان اميران ايران دوست ساماني در خراسان و ماوراء النهر به آساني كردند و براي 

 . ايراني و زبان فارسي خوش نامي و سرافرازي به ارمغان آوردندو مدنيت و فرهنگ خود 
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